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Det er kanskje litt tidlig a nevne det, men varen
kommer - enten vi vii eller ikke. Det er nok
mange som kari ønske seg noen mâneder til med
snØ og kulde, men for svanene og endene I
Børterelva er det godt A kunne kose seg i isfritt
vann
Og bedre skal det bli for bAde fugleliv og oss
mennesker nAr kloakkeringsarbeidet tar til i
Ekebergdalen til vAren.
Kirkebygden og Ytre Enebakk Vannverk bar
installert sitt nye membranfilteranlegg - den mest
modeme og minst skadelige mAten A rense drikkevann pA. Til vAren kommer fly hovedvannied-

Para fin - Fyringsolje
Bet. avtale
Diesel - Smoreoljer
Hdro
Te aco

Hydro Texaco-produkter

ning, slik at vannforsyningen skal bli bAde bedre
og sikrere.
Uansett hvor man bor i Enebakk kommune er
det noe som fenger interessen i disse dager - 65ringenes skolevei og sikringen av den..
BAde ordfØrer Jorunn Buer og rAdmannNi1
Schaug tar opp dette i sine faste spalter denne.
gangen.
Og som vanlig - det er nesten ikke ende pA alle
kulturbegivenheter som finner sted i Enebakk i
løpet av vinteren og vAren. Du behøver hverken A
dra til London eller Paris - eller Oslo for den saks
skyld - for A fA med deg det meste.

Nye annonsepriser
Det er fattet vedtak I formannskapet om at de regulre annonseprisene I
Komposten okes med 10 prosent fra 1. mars 1997. Lag, forefinger
(herunder pol. partier) kan annonsere gratis arrangementer og kurs.
Neste nummer av Komposten sendes Ut 13. mars og deadline (obs!obs!)
msrc
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Ortlførerens
/jØrne

Moter i hovedutvalg
24. februar - 13. mars

IV

6-àringer pa
skoleveien
- hvor Iangt har planleggingen kommet?
ette spørsmálet har nok flere foreidre stilt seg i det siste. Enebakk kommune har gjennom initiativ fra
Statens vegvesen og Trygg Trafikk i Akershus opprettet en kartleggingsgruppe bestâende av teknisk avdeling, oppvekstavdeling og lensmannskontoret. Mâlet til denne gruppen
var:

D

Kommunestyret:

mandag 24. februar

U. 1830

Fonnannskapet:

mandag 10. mars

U. 1900

Naturforvaltnming:

torsdag 13. mars

U. 1900

Tekn./bygn./planarb.:

torsdag 13. mars

Id. 1900

Helse/sosial:

tirsdag 11. mars

U. 1900

Kultur:

torsdag 6. mars

U. 1900

-

OBS: Uke 8 (17. feruar 21. februar) er det vinterferie

A legge lii rette for at Enebakk kommune kan
sikre 6-âringenes skolevei pa best mulig mate.

Herredshuset U. 1630. Velkommen!

VII eleven gâ til og fra skolen?
VII eleven ta buss til og fra skolen?
VII eleven bli kjørt til og fra skolen?
VII det bli et opplegg med fellestransport av
foreldre eller liknende?
Disse dataene vii bli bearbeidet, og ut fra dette vii gruppen
kunne si noe om hvor det er mest formMstjenlig a sette inn
ressursene. Hver skole - i samarbeid med FAU - har i sin kartlegging listet opp omrâder, og det er utarbeidet en rapport hvor
disse tiltakene er prioritert. Den lie rapporten er sendt til FAU
til uttalelse.
Nar det gjelder Økonomi er det søkt midler fra Aksjon
Skolevei, og i tillegg er det avsatt kr. 100.000 av budsjettet til
teknisk avdeling. Det er ogsâ bedt om at det ved revidering av
.rsbudsjettene blir satt inn mer midler til gjennomføring av tiltak.
6-aringene er ett Ar yngre enn de som hittil har startet sin skoiegang. Denne nye reformen har s1edes ogsA utlØst positive
tiltak for de litt eldre barna. Det som nâ gjenstAr er gjennomføringen av bade de fysiske tiltak og opp1ringen.

Id. 1100 Mari kirke:
Gudstjeneste vIHelgheim
Nattverd
23. februar
(2. søndag i faste)

Enebakk pensjonistforeniflg
Onsdag 12. mars avholdes det rnedlemsmøte i

Høsten 1995 inniedet gruppen sift arbeid med a knytte kontakt
meliom gruppen, lensmannskontoret og skolene. Det ble valgt
en kontaktperson ved hver av de tre aktuelle skolene, og i fØrste fase ble oppgaven a pianlegge opp1ringsti1tak og holdningsskapende tiltak som skolene vii gjennomfØre. I sammenheng med dette spørsmâiet kom det tilbakemelding fra skolene
pa hvordan den enkelte skole yule prioritere fysiske tiltak og
oppknring.
I gruppens videre arbeid ble det holdt møter mellom gruppen
og skolene, med tiliegg av FAUs representanter. Da gruppen
startet denne kartleggingen var det ikke bestemt hviike skyssgrenser som yule gjeide, men senere ble det vedtatt at denne
grensen skuile vre 2 km for 6-aringene og 4 km - som tidligere - for andre klassetrinn.
Etter dette gikk gruppen Ut med følgende spørsmâi til de
enkeite foreldrene til 5-5xingene:

16. februar
(1. søndag i faste)

26. februar

Styret

Men ighetssamlinger
28. februar:

pa Marl menighetssenter

Thomasmesse (i kirken) U. 1930
Sarnling pa Menighetssenteret etterpA

i

øvrige samlinger varsemesteret:
Pâskesamling
27. mars:
25. april og 30. mai

MØteoversikt
SØn.
Ons.
SØn.
SØn.
Ons.
Tirs.

16/2
19/2
23/2
23/2
26/2
04/3

U. 1700
U. 1930
U. 1100
U. 1800
Id. 1930
U. 1100

Arsfest
Bibeltime F. V. Hjortland
Søndagsskole
Tor Skogen
Bibeltime F. V. Hjortland
Formiddagstreff, Aiffluld Martinsen

Velkommen til Betel

Misjonshuset - møteoversikt
SØn.
Ons.
SØn.
Ons.
SØn.
Ons.
SØn.

U. 1100 Enebakk kirke:
Gudstjeneste v/øvstegard
Nattverd

16/2 U. 1700
19/2 Id. 1930
23/2 Id. 1900
26/2 U. 1930
02(3 U. 1900
05/3 Id. 1930
16/3 Id. 1700

FamiliemØte
MØte, kristenrussen
Mote, Birger Helland
Bibeltime, Ola Tulluan
MØte, Bjarte øygârd
MisjonsmØte, KjelI Háland
Familiemøte

Velkommen til Misjonshuset

ki. 1900 Mari kirke:
Konfirmantenes gudstjeneste
Arets konfirmanter holder
gudstjeneste
2. mars
(3. sØndag i faste)
Id. 1100 Enebakk kirke:
Gudstjeneste vfHelgheim
Nattverd. Menigheteris
prsmøte umiddelbart etter
gudstjeneten
Id. 1100 Man
menighetssenter:
Storfamiliesamling
m/Wenche Andersen
5. mars
U. 1900 Stranden bedehus:
Fastegudstjeneste
v/øvstegard
9. mars
(Midtfastesøndag)
U. 1100 Enebakk kirke:
Familiegudstjeneste
vfHelgheim. Utdeling av barnas kirkebok til 4-âringer
U. 1100 Mari kirke:
FamiliegudstjeneSte
v/øvstegard. Nattverd.
Utdeling av barnas kirkebok
til 4-.ringer - 13. mars
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kI. 1900 Mari kirke:
Fastegudstjeneste v/}{elgheim

TIf.nummer til kirken:
Nr. 2- Februar 1997
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Eneliakk Koinmune

Menighetskontoret:
64927141
Enebakk prestekontor, sokneprest Helgheim:
64926150
Man prestekontor, kaliskappelan øvstegArd:
64 924901
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Lions Club takker
ions Club Enebakk vil med
I4dette
fA takke for bidrage-

vns61

Enebakk kunstforening er liv laga
har de nA Mart, i tillegg til at de
ogsA har lokalisert sterke ressurspersoner ellers i
foreningen, personer
som har sagt seg
villige til A trA
til nAr det
trengs.
Hvorfor

nebakk er en kommune i

EJvekst der interessen for

kunst og kultur de siste Arene
har økt kraftig. Galleri Loppa
er godt besøkt, Dârekisten
Dukketeater har forestillinger
med fulle has, Vik
Musikkskole tar vare pa barnas
evner og vãre lokale kunstnere
blir godt mottatt av sambygdingene nãr de har salgsutstillinger.

'I

V;P
Etter kunstforeningens
siste Arsmøte i 1996 sA det he!ler mørkt Ut for foreningens
fremtid. I styret satt det kun
igjen ett styremedlem og to
varamedlemmer. Etter a ha
hoidt pA i en Arrekke, noen faktisk i tiAr, var det gamle styret
utbrent. Det ble reist spørsmAl
om kunstforeningen skulle nedlegges.
Hardtkjempende varamedlemmer ville noe annet. Fra
kommunalt hold og fra sambygdinger kom det muntre tilrop og sterke ønsker om at
kunstforeningen mAtte fortsette.
Fast bestemt pA at Enebakk
trengte en kunstforening begynte varamedlemmene nA A samie
aktuelle kandidater til et nytt
samarbeidsdyktig styre. Dette

har vi tropA at foreningen er liv
laga? Som tidligere nevnt er det
stor og vAknende interesse for
kunst og kultur i Enebakk.
MAlet er A skape et kulturliv
som har plass til alie. Enebakk
kommune har vist stort initiativ
for A fremheve viktigheten av at
det finnes en aktiv kunstforening i Enebakk. Konkret har
foreningen fAtt en
invitasjonlutfordring til A opprette en sommerkulturskole for
barn. Vi er lovet støtte om vi
kan stable pa bena brekraftige
idder og budsjett. Dette er allerede under arbeid.
Det vil bli satset pA et tverrkulturelt samarbeid pA de kommende utstillinger. Musikk og
opplesing vil fA en naturlig

plass blant biliedkunst, tepper
og skuipturer.
Arsmøtet vil i Ar bli holdt pA
biblioteket i Enebakk.. Nrmere
opplysninger om dag og tid vil
bli annonsert. For A kunne
stemme pA Arsmøtet m man
vre betalende medlem. (Kan
betales pA ArsmØtet.)
Kontakt Erik Ban pA tif,
64925692 for informasjon og
innbetaiingsgiro angAende
medlemskap i foreningen eller
skriv til Enebakk kunstforening, postboks 107, 1914 Ytre
Enebakk.
Vennlig hilsen
Enebakk kunstforening
Helvi Saitnes

Trygghet for de minste i Ekebergdalen og andre steder
lay Strom har et
inniegg under
"Fritt forum" i siste
utgave, der han tar
opp trygghet for barn
pA skolevei i
Ekebergdaien. Forst
mA jeg beldage at vi
ikke har svart pA
hans tidligere henvendelse innen rimehg tid. Dette skal vi bli bedre
pA.
Oiav StrØm foresiAr skoleskyss for alie, ogsA over 3.
Masse. 111 dette kan jeg si at
administrasjonen vii ta opp
reglene om skoleskyss til ny
behandling i de politiske organer i kommunen med det alier

O

første. SpørsmAlet om man vii
gjennomfØre en utvidet skoleskyss for de stØrre elevene vii
da ogsA bli behandlet. Mer
informasjon om dette vii komme i Komposten i nr fremtid.
Jeg er enig i hans ønske om
autovern mot elva, og vii sende
over en anmodning til veisjefen

om dette. Jeg vii ogsA
anmode veisjefen om
en heving av veien pA
de flomutsatte steder,
samt bygging av
gang-/sykkelvei, men
er yel ikke spesielt
optimistisk til at dette
vil bli iØst raskt.
Dette har dessverre
vert lavt prioritert av
Statens Vegvesen, Akershus
tidligere. Alternative gangveitraséer kan vre interessant, og
vi vii regne med at en dialog
med teknisk sektor vii kunne
avklare noe.
Med vennlig hilsen
Nils Schaug

ne som hver enkelt husstand
har bidratt med ved A kjøpe
juieblomster. SaIg av juiebiomster er et meget viktig bidrag til
klubbkassa.
Under vArt Arlige besøk fAr vi
spørsmAl om hva pengene brukes til og hva Lions Club
egentlig er. Vi vii nA forsøke A
gi en kort beskriveise av Lions
Club Enebakk.
Klubben har i dag 26 medlemmer. Vi has plass til flere.
Klubben has vervet medlemmer
fra hele Enebakk og er representert med mange forskjellige
yrker. Aideren er fra ca 40 Ar
og oppover, men det er ingenting i veien for at medlemmene
kan were yngre.
Klubben has som mAl A samle
inn penger til humanitre formAl i Enebakk, i landet forøvrig
og ogsA til formAl i utlandet.
Støtten nasjonait og internasjonalt gAr ofte via Lions Norge.
Støtten ti! Enebakk gis direkte
etter søknad.
Av bidrag til Enebakk for
1996 kan nevnes tilskott til
ungdomsarbeid mot narkotika,
bidrag til eidresenteret pA
KopAs, bidrag til tiygghetsalarmer, studieturer og matvarer til

trengende.
Nasjona!t kan vi nevne tilskott til fØrerhundskole, Beitostø!en, Riderrennets venner,
Akeishus Handikaps idrettskrets og kurs for unge diabetikere.
Internasjonalt has vi stØttet et
prosjekt i Uganda. Lions Norge
har bygget to sykehus for svaksynte og biinde i dette landet og
hØster stor begeistring for prosjektet. Helsepersonellet driver
ogsA oppsøkende virksomhet i
landet. Det er i tiilegg gitt et
mindre bidrag til et prosjekt i
Nepal og SOS barnebyer has
fAtt sin stØtte. Totait for 1996
has vi gin 56.000 kroner til forskjellige formAl, hvorav 28.000
har blitt i Enebakk.
Lions Club gir stØtte til kampen mAt narkotika. Barneskolene i kommunen fAr blant
annet tilskudd til kursmateriell
som tar for seg dette problemet.
Som dere forstAr gAr overskuddet av blomstersalget til
gode formAl, og vi takker igjen
for støtten. Vi er tilbake igjen
til neste Ar til samme tid.
Med hilsen
Enebakk Lions Club
Per Eivind Grosvold
sekreüvr

Til de eldre pa Flateby
kal vi gA sammen om A

lage et eldresenter pA
S
Flateby? Her bor det Ca. 160
alderspensjonister og en del
trygdede, og vi er allerede i
gang med forsøk pA A lage et
attraktivt eldresenter der vi kan
motes til hyggelig samwer og
noe A bite i.
Vi har hatt noen fA møter
med brukbart frammØte, men
det er plass til flere. Tanken er
at vi eldre skal stA for mØtene

og selv styre det heie.
Møtene holdes pA Flateby
samfunnshus og neste mote er
torsdag 20. februar. Møtene
begynnerki. 1200.
Du er hjertehig velkommen
til en hyggestund midt pA
dagen.
Hvis du har noen spørsmAl
kan du nnge 64 92 8401 og
snakke med Olav Ohafsson.

Takk
Hjertehg takk
for all oppmerksomhet ved min 90-Arsdag.
Ma,tha Utsikt

Takk
for all oppmerksomhet, blomster og gayer ved mm 70-Arsdag.
Mary Myhre

Hjertelig takk
for all deltageise ved vAr kjre farmor Signe Elida Svendsens
bortgang.
Ann-Helen, Svein Kristian, Eva Beate

Tenk trivsel
- tenk Enebakk!
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VALGMOTE
for innskytere i Enebakk Sparebank
Det innkalies til valgmøte for innskyternes vaig av medlemmer
til forstanderskapet
onsdag 19. mars 1997 W. 1900
i Enebakk Sparebanks lokaler pA Flateby.

A7ETS

8EQIVF.M1iE7-!

Fred' 7. mwc' skall

Stemmeberettigede er innskytere som bor eller har sitt virke
eller, for upersonlige innskytere, som har sift sete i Enebakk
kornmune, og som har og i de siste seks mAneder har hatt et
innskudd i banken pA minst 500,- kroner. Bare myndig person
kan som personlig innskyter eller som representant for annen
innskyter stemme ved valget. Ingen kan avgi mer enn to stemmer en pA grunniag av eget innskudd og en som representant
for annen innskyter.

"10 Ai I 7?144LYSET"

Piikt til A motta vaig har enhver myndig personlig innskyter
med stemmerett, med mindre han/hun har gjort tjeneste som
medlem av forstanderskapet, styret eller kontrollkomitéen i
banken i minst en valgperiode.

Twteq-la.4et hr rt4' ektevt gdevt' 15/2 -87,
ocetbUr
Flateby

jthIZem4re1'y:

-

Innskyterne skal i Ar veige to nye forstanderskapsmedlemmer
og to varamedlemmer. Forstanderskapsmedlemmene velges for
fire Ar og varamediemmene for eft Ar. Liste over forstanderskapets medlemmer og varamedlemmer, hvor det gAr fram hvem
som er pA vaig, samt forsiaget fra valgkomitden, blir lagt fram
til gjennomsyn i bankens ekspedisjonslokaler fra 28. februar.

A mare,frertIWvter:

9/3 12/3 14/3
-

-

15/3

-

ZZe'c1aei- kl.

19.30.

DeWe' bUy eví revy pnedi .anv,net o' nytt, o'
fee'trot- pthUksni ka..rt, ve-vtte, sea' es't, inorom
O' u
e4n*nU' cftvv!
Sd.', Setv cw evt cw djene' tt21 e#v meet
½'U'oppleNe1'se'!

Enebakk, 1. februar 1997
Thor Gitlesen
forstanderskapets formann

ENEBAKK
SPAREBAN K

Vt,Ø1t4cer go4nmeW o- rtytt
1{JE1TELIQ VELKOJ'4MEN!

• DIN LOKALBANK

~
*
~

-

BILLETTmIS K1. 75.-

Innskytere som vii delta i valget mA meide seg hos banken
innen 17. mars.

4
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VALGMOTE

Qre,te'Jt.&i Svevrei

for grunnfondsbeviseiere I Enebakk Sparebank

PR-0f
Det innkalles til valgmøte for grunnfondsbeviseiemes vaig av
mediemmer til forstanderskapet
tirsdag 11. mars 1997 Id. 1900
i Enebakk Sparebanks lokaler pA Flateby.
Stemmeberettigede er grunnfondsbeviseiere som er registrert
hos Enebakk Sparebank. Hvert grunnfondsbevis gir en stemme.
Ingen kan stemme for mer enn 10% av saintlige stemmeberettigede grunnfondsbevis i Enebakk Sparebank eller avgi flere
enn 20% av de stemmer som er representert i vaigmøtet.
Grunnfondsbeviseierne skal i Ar veige et nytt forstanderskapsmedlem og et varamedlem som begge skal velges for fire Ar.
Liste over forstanderskapets medlemmer og varamedlemmer,
hvor det gAr fram hvem som er pA vaig, samt forsiaget fra vaigkomitden, blir lagt fram til gjennomsyn i bankens ekspedisjonslokaler fra 28. februar.
Alie stemmeberettigede grunnfondsbeviseiere er butt tiiskrevet
om vaigmøtet og bes benytte tiisendte pAmeldingsskjema, som
mA viere banken i hende innen 10. mars 1997.
PAmeidingsskjema kan ogsA fAes ved henvendelse til banken.
Enebakk, 1. februar 1997
Thor Gitlesen
forstanderskapetsformann

ENEBAKK

SPAREBANK
~*

4

• DIN LOKALBANK

Viggo Sandvik fra Vazelina Bilopphoggers
til Enebakk
Øndag 16. mars kommer
Viggo Sandvik til
Enebakk, nrmere bestemt til
samfunnshuset pA Flateby.
Enebakk Janitsjar avholder sin
tradisjonelle kjendiskonsert og
har i Ar lykkes i A fA tak i en
aulsidig artist. Viggo Sandvik
opptrer bAde som konferansier,sanger og trompetsolist!
Viggo Sandvik blir mye bmkt
som gjestesouist i bAde storband og i korpssammenheng.
Han startet sin karriere i skolemusikken, noe som burde
vre en inspirasjonskilde for
det gode korpsmiijøet i
Enebakk.

S

Guttormsen Stre omsangsoiist sammen med Viggo
Sandvik.
Leif Lillejordet er veikjent for
de fleste i bygda som dansemusiker og medlem i Enebakk
Trekkspillklubb.
MØyfrid Guttormsen Stre er
mest kjent som dirigenten til
Flateby Barnekor. Hun har
kiassisk musikkutdannelse,
noe vi gieder oss til A fA hØre.
Rolf Myhre fra LiliestrØm har
det musikalske ansvaret og er
dirigent for Enebakk Janitsjar.
Som dere skjØnner, dette blir
litt av en konsert.
HAper vi sees!
-

Etterhvert utdannet han seg
ogsA i musikalsk retning og
bie som poteten en som kan
brukes til det meste.
Enebakk Janitsjar har ogsA fAtt
med seg Leif Lillejordet som
trekkspiilsolist og Møyfrid
-
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Effektiv rensISing av
drikkevannet i Enebakk
Na er det pa plass -

MYE RØR:
Membranfilteranlegget i
Ekebergdalen renser drikkevannet effektivt. Ti! og med
virus, bakterier og sporer forsvinner..

membranfilteranlegget i
Ekebergdalen. Sâ heretter skal innbyggerne i
Ytre Enebakk,
Dalefjerdingen og
Kirkebygden kunne
stole pa at det kommer
rent vann I springen.
A Randi Bodin

enseanlegget ble først
ggeti 1988.
rikkevannet som hentes fra Bortervannet ble grovrenset og tilsatt kior, kalk og CO2
for A heve vannets p11-verdi.
Asbjøm Kristoffersen, som er
daglig leder og forretningsfØrer
i Kikebygden/Ytre Enebakk
vannverk, forteller at man ikke
var fornøyd med vannkvaliteten
til tross for renseanlegget.
Etter hvert ble man oppmerksom ph en ny og effektiv rensemetode uten bruk av kjemikalier.

Rby

Hva er vannglass?
Det ble startet forsøk med A tilsette drikkevannet sAkalt vannglass her i lander i 1993. Vannglass er sand som under 1400
grader tilsettes natriumkarbonat, avkjøles og tilsettes vann.
- Hovedproblemet vArt har
vrt mye humus og hØyt fargetall, sier Asbjørn Kristoffersen,
som er glad for at anlegget nA
er full drift og kan levere 120
kubikkmeter rent i vann i
timen.
- I forbindelse med installeringen rett førjul ble det levert
en del dArlig vann - ja, noen
ganger ikke vann i det hele tatt,
forteller han, og roser beboeme
for stor forstAelse og sporty
innstilling.
Tilleggseffekt
Vannglass har ikke bare en rensende effekt ph vannet som
hentes inn. Det loser ogsA opp
rust som etter hvert dannes i
rØrene og legger seg som en
film ph alle metalloverfiater og
sementrØr. Slik hindres fly rust
i A sette seg fast i rØrene.
Folkehelsa krever i dag at
drikkevann skal holde godkjent
kvalitet Ut fra hver tappekran.
Vannet skal altsA ikke forurenses via Iedningssystemet.
Kristoffersen forteller at dette
kan bety en betydelig kostnad
for mange vannverk. NAr nA
membranfilteranlegget er ph
plass i Ekebergdalen kan det

ALARMANLEGGET:
Via dataskjermen kan Arne
Gundersen (til venstre) og
Asbjørn Kristoffersen overvdke
at alt fungerer som det skal.

spare innbyggerne for betydelige framtidige utgifter nAr det
gjelder utskifting av ledningsnettet.
Oppdatert og moderne
Kirkebygden/Ytre Enebakk
vannverk er et av de fØrste i
landet som tar i bruk denne rensemetoden. Anlegget er svrt
automatisert. Arne Gundersen,
som selv er enebakking, driver
Oslo Fyrhustjeneste, som stir
for tilsyn og drift av anlegget.
Han forteller at de bruker ca 10
timer i uken ph dette.
Det er nA ogsA installert et
alarm- og overvAringsanlegg.
Alarmanlegget er koblet til to
personsøkere. En tailkode viser
hva og hvor problemet er, og da
tar det ikke lange tiden A rette
opp eventuelle feil.
Ikke gratis
Men vann er ikke gratis. Det er
ikke renseanlegg heller.
Regnestykket viser at membranfilteranlegget koster 4,2
millioner kroner og alarm- og
overvAkingsanlegget ca
400.000 kroner. Det er ingen
tilskudd som kan hjelpe ph økonomien, sA anlegget mA finansieres over driften, forteller
Asbjørn Kristoffersen. Dette
resulterte i en økning i vannavgiften ph 10 prosent fra 1997.
- Vi vet imidlertid at vi nA fAr
en betydelig bedre kvalitet ph
drikkevannet, sA vi hAper brukerne av vannverket ogsA
mener at dette har vrt vel
anvendte penger.
Nye planer
Men det er ikke nok med nytt
renseanlegg. NA skal vannver-

ket legge ny hovedvannledning
fram til Finastasjonen i
Kirkebygden. Ned til brannstasjonen skal vannverket samarbeide med Enebakk kommune i
forbindelse med kloakkeringsarbeidet i BØrterelva.
Kristoffersen regner med at
dette arbeidet blir ferdig i lØpet
av Aret, og da blir vannforsyningen langt tryggere.
Heretter kan aitsA enebakkinger i Ytre, Dalefjerdingen
og Kirkebygden regne med A fA
bAde nok vann og rent vann i
springen.

Galled Loppa
Christine Krohg Plur stiller ut malerier, tegmnger/pastell og
akvarell i Galleri Loppa, Ytre Enebakk fra 22. februar til 16.
mars.
Kunstneren, som ble født ph Nesodden i 1959, er oldebarri. til
maleren Christian Krohg. Av utdannelse har hun to fir i forming
v/Laila Bast og Axel Tostrup og fire Ar ph Statens hAndverksog kunstindustriskole.
Fra 1991 har hun hatt diverse utstillinger, blant annet i Gallen
Brandstrup i Moss.

Arsmote Enebakk menighet
Det innkalkles til Arsmøte for Enebakk menighet søndag 2.
mars 1997 Id. 1300 i Kikrestua ph prestegArden. Behandling av
ordintere Arsmøtesaker. Arsmelding og regnskap vii bli lagt Ut
ph postkontoret. Den kan ogsA fAs ved henvendelse ii menighetskontoret, tlf. 64 92 71 41.
Enebakk menighetsrdd
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Enebakk ungdomsskole 30 ár:

Bursdagsbarn I
sjokoladekakedrakt
Sjokokdekakeskole:
Til venstre ser vi (forhcipentlig)
kaken i all sin prakt - for elever
og gjester kastet seg over den.
Under ser vi forventlingsfidle
elever som gleder seg til bursdagsfeiringen, og aller underst
takker rektor Kjell Slettemark
ordfører Jorunn Buer for
gaven.

Som seg hørogbørble
bu rsdagsbarnet
Enebakk ungsomsskole
feiret med kake. Og
ikke hvilken som heist
kake. 30-âringen selv
var modell og ble en
svrt vakker sjokoladeutgave dekorert med
nonstop og seigmenn.
Men den varte ikke
lenge.
Av Randi Bodin

et var ikke bare kaken
som fikk oppmerksomhet den 27. januar i ãr.
Elevene og de irmbudte gjestene med ordfØrer Jorunn Buer i
spissen kunne glede seg over
We underhoidning og gaveutdeling. Bursdagssangen ble
sunget, og rektor Kjell
Sletteberg âpnet festen.

D

Det var dengang, det!
Det lá mange firs planlegging
bak da arbeidet med Enebakk
ungdomsskole ble pAbegynt i
1965. I løpet av byggeperioden
foregikk det undervisning til
akkompagnement av hammerslag og hvinende boremaskiner.
I sin Apningstale hyllet rektor
de som hadde vrt ansatt ved
skolen omtrent like lenge som

skolen har eksistert, og han
kunne forteller historier fra
skolens begynnelse som viste
elevene at det var andre tider
den gangen. FrØken Dahl - en
legende bade pA skolen og i
bygda - var en respektinngytende dame som gjerne stappet
ulydige elever i vedkassen - og
satte seg pA den etterpA.
Skolesang fra kiasse 9A
Kiasse 9A ved ungdomsskolen
fremførte egenskrevet skolesang. Det vii si - jentene sang
mens de fleste guttene sA lift
flaue Ut. Det er ikke alltid like
lett a vise sine artistiske evner
for venner og kjente. Men sang
og opptreden ble mottatt med
begeistret applaus.
Skolens dramagruppe underholdt med rollespill, og nAr
skolen bar rockeband som valgfag, er det en selvsagt ting at
bandet mA trA til pA scenen de
ogsA.
Gavedryss
Men et bursdagsbarn skal ikke
bare fA kake. Gayer hØrer ogsA
med. OrdfØrer Jorunn Buer
overrakte blomster og rAdmann
Nils Schaug hadde med seg
3000 blanke kroner fra kommunen. Kulturkontorets gave var
et maleri av Olav Thune, og
skolen kan selv velge et av bildene som vises pA utstillingen
pA Holtop i disse dager.
De andre skolene i Enebakk

gratulerte 30-Aringen med dagen
og overrakte sin gave - ogsA et
malen.
Travelt pA skolekjøkkenet
Den siste uken fØr bursdagen
has det vrt ekstra travelt pA
skolekjøkkenet. Tyve lagpanner
med kake skulle til for A lage
Enebakk ungdomsskole i sjokoldeutgave. SA om ungdonmiene ved skolen ikke blir fulibefame kjøkkenhjelpere etter endt
skolegang - sjokoladekake kan
de iallfall lage. Og god var den,
ogsA!
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Ettertraktet kunstner stiller ut
I forbindelse med kulturdagene i Enebakk
kommune var det en
glede for kultursjef Per
Sandvik a presentere
en separatutstHling med
OIav Thune.
tstillingen ble âpnet sist
lørdag den 8. februar og
varer fram til og med den 23.
februar.
Olav Thune, som ble født i
Hafslo i Sogn i 1941, har bodd
i Enebakk siden 1979. Han har
vrt elev ved Oslo Tegne- og
Malerskole og debuterte i 1988.
Siden har han deltatt pa de stØrste landsdelsutstillingene de
siste ti árene. Han har hatt separatutstillinger blant annet ved
Galleri Kampen i Oslo og i
Galleri Hanne i Trondheim. Nfi
er han ogsâ tilknyttet Galleri 87
i Stavanger og Galleri Parken i
Bergen.
Kultursjef Per Sandvik forteller at det lenge har vlert et
ønske a fà til en separatutstilling med Olav Thune i Enebakk, og han er sviert glad for
at det endelig har lykkes.
Olav Thune er ettertraktet av
gallerier og er innkjøpt av en

Februar
08.-23. Separatutstilling Olav Thune
Sted: Fjøset pa Holtop. Apning den 8. ki. 1430.
Ellers flpent lØn./sØn. kI. 1100 - 1600 og etter avtale
pA tif. 64 92 6140. Fjøskaféen er Apen.
Jan
Erik Pettersen, konsert pA kiassisk gitar og lutt.
15.
Sted: FjOset pa Holtop U. 1300. Fri entré.
22.16.03 Galleri Loppa, utstilling v/Christine Plur.
Apn.tider: lør./søn. kl. 1200 - 1600. Ons. ki. 1800 2000, evt. etter avtale.
Sangeren Jan Olof Anderssonm/klassisk gitarist.
23.
Sted: Fjøset pA Holtop ki. 1500.
Entrd kr. 50, barn under 10 Ar gratis.

U

Mars
01.

rekke kulturinstitusjoner. Selv
om han har sin egen og hØyst
selvstendige form, skaper hans
bilder en assosiasjon til en
annen kjent Enebakk-kunstner Erling Enger.
Men besØk utstilhngen og
gjØr deg opp din egen mening.

Kunstneren Olav Thune og
Astrid Holtop gleder seg til a
mote publikum pa Fjøset,
Holtop i disse dager.

IVIdKU5UdJI ie

Vàqsenteret
Ti1 lag foreninger og
naringshv
Vtgsenterct er allerede 1
gang med plan1egi
ngcn av
drets nai kedsdagei. I den
ankdnino buy det i disse
dagci sendt bRv til alle lag,
foreninger og til nieringsliset. Her opplordres dere til Li
nv.Idc deic nf sami mote
opp pa vkt miormasjonsmøk pit Ytres Bistro 6. mars
U. 1900.
:tf
Tv!arkeddagckomtéei

Barnas kirkebok
Menighetene i Enebakk
prestegjeld inviterer hvert fir
alle fireAringer til en
familiegudstjeneste i kirken.
I løpet av gudstjenesten far
fireflringene utdelt hvert sitt
eksemplar av "Barnas kirkebok". Boka er ment som er
brobygger mellom hjemmet
og menighetens barne- og
familiearbeid og som en
hjelp til forseldrene i oppdragelsen i den kristne tro.
Hver fireflring vii motta en
fra
invitasjon
skriftlig
menigheten til gudstjenestene i Enebakk og Mari kirker
søndag 9. mars ki. 1100.

IV

Kulturdagene
februar - april1997

Loppemarked p
ttebE.rc!et
otteberget barnehage I
Kit kehygda hIL forvandlet 01 Lt "loppebcrg den 19
nosember i 1)oi. Da arlan2crtL
nemlig foieldreutvalget
(1 AU) i hamehagen loppemarked pLI bar nekher og -anti
kler.
Derniedslo FALT og deres
godL hjelnere flere 111.1cr i en
smekk: Foxeldre med loft og
kjcllcre tulle av "barneloppei
.:blc kvitt sak1.ne frul.
S mtidig hi agte boppene inn
lijarkomne kroner til mnklOp
as ne leiket 1 bainehgcn og
kn private b u'nch tgcn fikk
en mu] ighet dl it presentere
seg for flere cnn de vanlige
brukeme av huset. Noen fant
forhitpentbig ogsit flere godhiten it legge under jUletreCt
blent de hrukte, men ikke nOdvendigvis uthruktc. barneartikiene.
Omlag 60 besøkende i alle
aidre koni innom i løpet cv
loppemarkedet, og flere hadde
nok aidri vrcrt i denne barnehagen for. I avdelinga
uBukkene Bruse gikk boppehandelen med nøye vurderingen og pruting pit leiker, vog-

ier, k1ar og sko Etter innkogene var det bare a folge lukta
av nysteikte vailer og kaker ut
i kafetcniacn
Der kunne de ckstra heldice
vinne med seg en kake dIet
kiketoy tie tomholaen. diet
I1
sikre se- et sjarmerende
kunstverk blent kortene. bildene og lysene som bamehagebarna hadde laget.
FAL' med Heidi Løland
spissen. kontraterte tornoyd at
loppcmai kedet bragle inn over
5000 kroner ti] leiker i harnehagen.
Utvalget var godt tornØyd
i.tteisom det ikke hat laget
loppefliarked tidligere. Men
gal' det som FAU sil, kommer
Lotteberget barnehage til it bli
Loppebergct bamehage' en
gang hvert Ar Ii arnover.

Trubadurer fra Varmland, hyllingskonsert til
Gunnar Turesson.
Sted: Galleri Loppa kI. 1300.
07-15. Enebakk Dramatiske Stelskab. 10 flrsjubileumsrevy.
Sted: Flateby samfunnshus, premiere 07.03. ki. 1930.
Andre spilledager: 9., 12., 14. og 15. Id. 1930.
Entré kr. 75.
Erik Stenstadvold/Martifl Haug, konsert kiassisk
8.
gitar.
Sted: Holtop Id. 1500. Entné kr. 50, barn u/lO an gratis.
Stig Adolfsen, konsert med trekkspill i fokus.
9.
Medvirkende: Enebakk trekkspillldubb, Frisk Luft,
Karin's, Rallan'n, Arve Johansen og tnioen Jo Asgeir
Lie, Sveinung Lilieheier og Gry Adolfsen m.fl.
Sted: C-arealet pa Mjr ungd.skole Id. 1700.
Entré kr. 50, barn under 10 fir gratis.
Enebakk Janitsjar med sin tradisjonelle kjendis16.
konsert. I fir medvirker Viggo Sandvik, Møyfrid
Guttormsen Setre, Leif Lillejordet og dirigent
Rolf Myhre.
Sted: Flateby samfunnshus Id. 1700.
Entré kr. 125 for voksne, barn 0-12 fir kr. 50.
April
05.-27. VflrlOsning - en erotisk utstilling
Utstilling pA Gallen Loppa. Nina Nesje, keramisk
skuiptur, Per Arne Øiestad, bilder, Viggo Kanisen,
bilder, Øivind Jentoft, bilder. Apn.tider: lør.Isøn.
Id. 1200 - 1600, ons. 1800 - 2000, evt. etter avtale.
Bjelleklang.
06.
Sted: C-areaiet pa Mjr ungd.skole kI. 1800.
Entré kr. 120, barn under 10 Ar gratis.
IL Driv 60 Ar - jubileumsmiddag med clans.
12.
Sted: Mjrha11en. Medlemmer fAn skriftlig invitasjon.
Hot & Swingy, korjazz med Ullern kammerkor og
13.
Foten Swingbnyggeri.
Sted: C-arealet pA Mjier ungd.skole ki. 1800.
Entré kr. 70, barn under 10 Ar gratis.
IL Driv 60 Ar - rockekonsert i samarbeid med
is.
undomsklubbene.
Sted: Mjrhallen ki. 1900.
IL Driv 60 Ar - barnejubileumsfest for barn fra
19.
O til l2Ar.
Sted: Mjterhallen. Medlemmen far skriftlig iffvitasjon.

Tenk trivsel
- tenk Enebakk!

F14U red Lotteberget
barn ehage

Enebakk Arbeiderparti

(,

minner om ArsmØtet som avholdes fredag 14. februar Id. 1900
pA Ignarbakke i Kirkebygda.
Slyret
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Talentene I ko pa Ungdommens kulturmonstring
Skal du grøfte?
Leverer priser pa rør og
grøfting. hf. 64 92 61 35.
A. Teig

Rettelse
Enebakk Dramatiske
SIskab
Vi deler i disse dager ut v.r
jubileumsavis for alle husstander i Enebakk. Ved en
feil har forfatter av sang pa
side 4 falt bort. Her skal det
stA: Tekst: Jan Benterud Melodi: "Strangers in the
night". Jeg bekiager dette sâ
mye, Jan.

Ungdommens kulturmonstring I Enebakk
ble en feiende frisk test
der ungdommene imponerte med talenter som
spente fra poesi, rapping og rock til bildende
kunst, kniver og masker.
0

rets Ungdommens kulturmønstring ble en oppmuntring for Enebakk kommune.
Det var en god del flere som
stilte opp enn det var i fjor, og

A

kreativiteten blomstrer tydeligvis blant ungdommen.
Debutanter pa 10 är og erfarne deltakere med flere firs fartstid imponerte bade jury og
publikum. Her er det ikke viktigst a vinne, men a delta. Det
er iallfall meningen.
- Ungdommens kulturmØnstring er ikke en talentkonkurranSe, og det legger vi vekt pA her i
Enebakk, forteller Kari Brnna
fra kulturkontoret. Hun er
imponert over den bredden
Arets kulturmønstring kunne
presentere.
Det er gledelig at det ikke

Hilsen Grete fuel Sverre

Ten
trivsel
tenk
Enebakk!

Eksempler pa hva som ble presentert pa Ungdommens kulturmØnstring i Enebakk i slutten avjanuar.
bare er sang og musikk som
dominerer Ungdommens kulturmØnstring. Billledkunst og
kunsthAndverk hadde i Ar tredoblet deltakerantallet siden i for.
Disse deltakerne gikk videre
til fylkeskulturmønstringefl i
Asker 8. - 9. mars:

Aleksander Matheussen med
egne dikt, jentekkoret Sareptas
dØtre, hardcore-bandet Jaytoo,
Anette Oppegaard med hornfiguren "Glad Laks' og Marte
Halvorsen med to kniver og bildet 'Maske".

Stilling ledig
Bakketu n
tam iliebarnehage

Kirkelig Fellesrâd I Enebakk

Enebakk prestegjeld

ORGANIST

Ki rkegárdsarbeider/
ki rketjener

Bakketun familiebarnehage
søker

Prestegjeldet har ye! 8000 innbyggere og 2 sogn, Enebakk og
Man, med hver sin kirke. Dessuten holdes det gudstjenester pi
Flateby. Kommunen har fra for organist i hel stilling.

barnehageassistent
i 1/2 stilling.

skal ansettes i 25% stilling i Enebakk prestegjeld.

Organistens oppgaver vil vesentlig omfatte søndagsgudstjenester, dessuten avlØsertjeneste i hovedorganistens tariffestede
ferie og frihelger.

Tiltredelse: 01. 04. 97.
Søkeren ma vre medlem av Den norske kirke.
For ytterligere informasjon
og opplysninger om søknaden, vennligst kontakt
Marianne Bakke Johannesen, Vestliveien 5, 1914
Ytre Enebakk. TIf. 64 9247
18 kI. 0900- 1700.

Det foreligger instruks for stillingen.
Nrmere opplysninger fas ved henvendelse til hovedorganisten,
tlf. 64928634.
Ansettelse skjer pa de vilkAr og med de plikter som til enhver
tid fremgAr av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.

Søknadsfrist 1. april 1997.

Vaskehjelp sokes

Søknad vedlagt bekreftede kopier dv attester og vitnemAl sendes Kirkelig Fellesrad i Enebakk v/kirkevergen, 1912 Enebakk
innen

3. mars. 1997.
To husstander sØker vaskehjelp, fire timer hver uke.
Henv. tlf. 64 92 40 12 eller
64925452e.kl. 1700.

VAr kirkegkdsarbeider blir pensjonist og stilligen blir ledig fra
1. juni 1997. Vi sØker etter hans etterfølger.
Arbeidssted: Enebakk og Mari kirker.
ArbeidsomrAde: KirkegArsarbeider pa Enebakk og Mari kirkegirder med stell og vedlikehold av kirkegArdene og kirkebyggene som hovedoppgave. Stillingen vil ventelig bli tillagt kirketjenerfunksjonen i Enebakk kirke med tumusordning for helgearbeid.
Det legges vekt pA personlig egnethet og evne til a arbeide selvstendig. LØnn etter kvalifikasjoner og gjeldende tariffer.
Pensjonsordning.
Nrmere opplysninger om stillingen fAs ved henvendelse til
kirkegArsarbeider Oddvar Skaug, tlf. 64 92 70 16 eller kirkevergen,tlf.64927l 41.
Søknad vedlagt attester og vitnemAl sendes kirkevergen i
Enebakk, Ignaarveien 4, 1912 Enebakk innen 14. mars 1997.
Tiltredelse snarest.
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Barnehageplasser

e
AS

Ledige barnehageplasser for
barnehageâret 97198
Lotteberg barnehage, Kirkebygda
Lotteberg barnehage er en privateid andeisbarnehage som siden
âpningen i 1994 har drevet sin virksomhet i lyse og trivelige
lokaler i Kirkebygda.
Barnehagen har tre avdelinger med tilbud til barn i alderen 0-6
ãr. Apningstiden er fra 0700 - 1700, fern dager i uken.
For nrrnere opplysninger - kontakt styrer Oddbjørg Skuland,
tif. 64926262.
SØknadsfrist: 1. mars 1997.

Nylende Barnehage
Nylendevelen 6, 1914 Ytre Enebakk, tlf. 64925800

Opptak av barn
Barnehageãret 97/98
Søknadsskjema fâs i barnehagen, pA Posten u Ytre og pA helsestasjonen i Ytre.
Opptaksfrist 1. mars

Ledige barnehageplasser
Bakketun Familiebarnehage ønsker nye sØkere velkommen til
barnehageAret 97/98. Vi har to grupper barn i alderen 0-3 Ar. I
tillegg til to assistenter har vi førskoleherer.
For ytterligere informasjon og opplysninger om søkneden,
vennligst kontakt Marianne Bakke Johannesen, Vestliveien 5,
1914 Ytre Enebakk. Tif. 64 92 47 18 Id. 0900-1700.
Søknadsfrist 1. april 97.

Opptak i Marl menighets
barnehage
Alder:
Apningstid:

3-6 Ar
0830 - 1500 to/tre dager pr. uke

SØknadskjerna fAs pA Ytre Enebakk postkontor og i barnehagen.
Søknadsfrist 1. mars

NM i nattorientering til
Enebakk

Februar mAned:
Søndag 02. 02 97:
B) 1630 Kvitebjørn Kong
- Valemon
U)1830 Vinterviken
V)2030 Kjedereaksjon
Søndag 09. 02. 97:
U)1830 Det rette valget
V)2030 Tid for hevn
Søndag 16. 02.97:
U-il Ar
U) 1630 MATILDA av
Roald Dahl,
famiiiefilm
U)1830 MATILDA
V)2030 The long kiss
goodnight
Søndag 23. 02. 97:
B) 1630 Jungeldyret HUGO
V) 2030 Last man standing

Erik Østlie fra arrangørklubben Bcekkela get kan ikkefd
fulirost Enebakk kommune for
hjelp og støtte.

BkkeIaget Sportsklub skal arrangere
Norgesmesterskapet I nattorientering til hosten og vertskommunen blir Enebakk, et godt vaig hvis
A skal tro pa alle lovordene fra arrangorklubben.

Av Randi Bodin

mkkelaget er mer enn
hAndball, forsikrer Erik
østlie. Han jobber i
Bekkelaget og er allerede i
gang med a arrangere NM i
nattorientering.
Løpet starter kl. 2000 den 27.
september og alle skal vre i
mAl i god tild for midnatt. I
september mAned er det yel
ganske mØrnt pA de tider av
dØgner, uansett.
Men vinnerne - og de andre skal tas imot innendørs i
Mjrrhal1en, sA det blir tydelig
for alle hvem som vinner.

B

Stort arrangement
NM i nattorientering er ikke
noe lite arrangement. VM har
funnet sted bare en mAned i forveien, sA de aller stØrste kanonene stiller forhApentlig til start
i Enebakk ogsA.
Erik Østlie forteller at deltakerne skal innkvarteres pa
Mjter ungdomsskole - enkelt og
greit. Det er slik det skal vere i
orientering, etter som vi skjØn-

ner. Mat skal serveres - bAde
frokcst, middag og kveldsmat,
sA ingen skal lide noen nod.
Kommer fra hele landet
Allerede nA er det Mar 300
deltakere fra hele landet. Fra
Kirkenes i nord til Kristansand
lengst sØr stiller de opp i
Enebakk i september.
Nanrnere 60 funksjonrer fra
Bekkelagets Sportsklub vil
vre pA pletten.
Hva er BakkeIaget?
Som sagt - klubben er rner enn
hAndball og Norway Cup.
Erik Østlie forteller om en
klubb med 1600 medlemmer og
seks heltidsansatte.
Kiubben bestAr av seks grupper: hAndball, fotball, bandy,
ski, friidrett og orientering.
Orienteringsgruppen har 150
medlemmer og er grossist i
NM-medaljer de siste Arene
med løpere som Brit Volden,
Tore Sagvolden, Petter
Thoresen og Hanne Sandstad bare for A nevne noen.

Ros til Enebakk
- Vi har arrangert idrettsarrangementer mange steder, men
maken til mottagelse sorn vi har
fAtt i Enebakk kan jeg ikke huske A ha oppievd, sier Erik
Østlie - med krav pA A bli trodd.
- NAr vi kommer utenfor Oslo
er det alltid hjelp A fA fra kornmunene, men Enebakk har vrt
spesielt ppsitiv, slAr han fast.
Østlie vii ogsA gjerne frantheye golfklubben i Ytre, som stilte seg positiv til bruk av banen i
det nattlige Norgesmesterskapet.
SA vi gleder oss til mesterskapet og vil gjerne holde leserne
orientert om hva som skjer i
mAnedene fremover.

"1(

5WgKIRKEBYGDEN/
YTRE ENEBAKK
VANNVERK A/L
*0
0

N

Det innkailes til ordinrt Arsrnøte i Kirkebygden og Ytre
Enebakk Vannverk A/L pA Mjr ungdomsskole i Ytre Enebakk
onsdag 23. april Id. 1900.
Forsiag som Ønskes behandlet pA Arsmøtet mA vre styret i hende senest fire uker for motet.
Eventuelle forslag sendes til:
Kirkebygden og Ytre Enebakk Vannverk A/L
Borgveien 42 B
1914 Ytre Enebakk
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Lever
vi for mye
under Aket av
Fattigkommune
og Fndtjofs hjembygd? Noen ganger
lurer jeg pA det, selv om
jeg kanskje har inntrykk av at
husmannsAnden i Enebakk gAr
adskillig lenger tilbake i tid enn
Fattigkommune-begrepet.
Flateby Vel er i ferd med a
fri seg fra husmannsAnden. De
har tau initiativet til prosjektet
"Flateby mot Ar 2000", et prosjekt som tar sikte pA A gjøre
Flateby til et mer attraktivt
sted A bo. Mandatet fra Flateby
Ye! er: "Utarbeid og gjennomfør en markedsføringsplan med
sikte pd a gjøre Flateby mer
attraktiv for etablering av nye
boligomrdder og nerings1iv
som er i trdd med den grØnne
profil som bygda er kjenr for".
Tiltakene er omfattende,
med informasjon til lokalbefo!kningen og "verden forøvrig", gjennom brosjyrer og pA
internett, opprydding, opprusting og oppgradenng av flere
omrAder. Dette er interessant.

Jeg tar nok ikke for mye i nAr
jeg sier at Komposten er svmrt
interessert i A følge opp dette.
NA har jo Flateby Vel ogsA
tidligere vrt svrt aktive pA
flere omrAder. Finnes det noen
velforening i Ytre Enebakk,
tro?... Det skulle were interessant A vite.
Da jeg begynte i jobben som
rAdmann for 2 1/2 Ar siden ble
jeg intervjuet pA "VAg-TV",
eller noe slikt. Jeg vet ikke om
dette fremdeles er i live. Man
kan jo ikke vite alt heller...
Kanskje en velforening i
Ytre Enebakk kunne gjøre noe
med stedet for A markere det
iitt mer? Kanskje vi skulle
engasjere en kunstner til A
dekorere de store siloene pA
Felleskjøpet, eller hva det nA
heter, slik at folk virke!ig sperret øynen opp nAr de kommer?
Det hadde wert litt artig. Tenk
trivsei!
Kanskje vi skulle sette opp
noen store velkomstskilt ved
innkjøringene ti! Enebakk. Det
hadde ogsA wert positivt. Et
initiativ som gAs ut pA at andre
tar ansvaret, menkornmunen
stØtter opp, vil!e i hvert fall fA
mm stØtte. Tenk Enebakk!

Nettverksprosjektet/
Prosjekt enslige
forsorgere
Iii de som er eller blir alene
med omsorg for barn. Selvhjelpsgruppa skal jobbe
aktivt med A bedre situasjonen for enslige forsørgere.
MAlsetting: A bruke egne
ressurser for A skape et
aktivt,
selvstendig
og
meningsfylt liv i arbeid eller
utdanning.
Er det noe du lurer pA, eller
kanskje du trenger noen A
snakke med som er i samme
situasjon? Kanskje du ikke
har noen/noe spesielie
bekymringer, men bare vii
treffe andre? Da er en se!vhjelpsgruppe noe for deg.
I samarbeid med trygdekontoret i Enebakk kommune er
dette et tilbud til alie enslige
forsørgere.
Kontortid:
man.-tors. kI. 0900 - 1500.
Tlf. 6492 57 30.
Vennlig hilsen
Trine Rotds
prosjekrleder

ENEBAKK KOMMUNE
Pleie- og omsorgsavdelingen
Pleie- og omsorgsavdelingen har følgende stilling for
tiltredeise:

Hj emmesykepleien
Sykepleier 75% fast stilling ledig fra 15. 03. 97.
Stillingen inngAr i tumus med arbeid hver 5. heig. Søker mA
disponere bil. Godtgjøring etter statens regulativ.
Vi søker en sykepieier som er interessert i varierte oppgaver
med stadig nyc utfordringer i en avdeling i utvikling. Til avdelingen er det ogsA knyttet ambulerende nattjeneste og psykiatrisk sykepleietjeneste.
Stillingen er lønnet etter LR.7. Ansvarsvakter (kveid og helg)
iØnnes i !.tr. 28.
Ytteriigere oppiysninger om stillingen kan rettes tiol driftsleder
Arne Granheim pA tif. 64 92 44 60.
SØknaden sendes:
Pleie- og omsorgsavdelingen
KopAs
1914 Ytre Enebakk
Søknadsfrist 14 dager etter utlysing.

lnformasjon
Hovedopptak av barn I
kommunens barnehager
15.08.97 - 14.08 98
Det er sØknadsfrist 1. mars 1997 for søknad om plass i Enebakk
kommunes heidagsbarnehager - Flateby, Kirkebygda og Ytre
Enebakk barnehage.
Det tas inn barn i alderen 1-5 Ar i Kirkebygda barnehage. Etter
politisk behandling vil det bli avkiart om ogsA Flateby og Ytre
Enebakk barnehage blir tiketteiagt fo A kunne ta inn barn
under 3 Ar.
Nytt opptak til Flateby familiebarnehage vil bli annonsert i
Komposten medio mars, da det ennA ikke er kiart om kommunen skal fortsette driften av denne.
Under forutsetning av politisk vedtak vii barn som tildeles barnehageplass kunne beholde plassen fram til skolestart.
Søknadsskjema kan As fra begynnelsen av februar i barnehagene, pA skole/barnehagekontoret, helsestasjonene og i resepsjonen pA kommunehuset - tif. 64 99 0100.

Norsk for
voksne
fremmedspràklige
Skoleetaten starter uke 9
nybegynnerkurs i norsk for
voksne fremmedsprAklige
(flyktninger og imivandrere). Sted: Enebakk ungdomsskoie. PAmelding snarest til kontoret for skole og
barnehage, t!f. 64 99 0170.

Skolesjefen

Skolesjefen

Melding
til innbyggerne i Enebakk

HELSEKONTROLL FOR
40-ARINGENE
FODT 1954, 1955, 1956
3., 4. og 5. mars er det enebakkingenes tur. 357 kvinner og
menn vil i nr fremtid pA brev om tilbud om hjerte-Ikarundersøkeise. Helseundersøkelsen er et samarbeidsprosjekt meliom
Statens helseundersøkelser og kommunehelsetjenesten.
Undersøkelsen omfatter personer i alderen 40 - 42 Ar. ! denne
alderen hAper vi A nA fram med et forebyggende tilbud for personene kommer opp i infarktalderen. Undersøkelsen omfatter:
MAling av høyde og vekt, blodtrykk, blodprøver kolesterol og
giukose.
Med invitasjonsbrevet fØlger et spørreskjema hvor du blant
annet blir bedt om A svare pA spØrsmAl angAende egen heise og
helsevaner. Aile fir personiig brev om undersøkelsesresultater
og individuelt tilpassede kommentarer og rid knyttet til resultatene.
Tilbudet fir du kun en gang - grip sjansen og møtopp pA
Kirkebygden helsestasjon, 1912 Enebakk
(Samme bygning som postfligningskontor).
Lurer du pA noe - ta kontakt.
Sissel Gundersen
ledende helsesØster

Grunnet flytting internt i herredshuset vii tekoisk avdeling were stengt for kommunens innbyggere
torsdag 27. og fredag 28. februar (uke 9).
Vi bekiager de følger dette mAtte fA for den enkelte, men avdelingen vii were Apen for publikum fra
og med mandag 2. mars.
Det kan ogsA bli en del ettervirkninger geunnet flyttingen fra 2. til 3. etasje i herredshuset. Vi regncr med normal aktivitet i lØpet av 1-2 uker etter innfiyttingen.
Hiolsen teknisk avdeling

Tenk trivsel
tenk Enebakk!

KOMPOSTEN

FAG
ANDRSN
SONNER A/S

I

•

0
0

ELEKTRO AS

Ikke la renskapsføringen din bit et sjansespiii?

Telefon: 64 92 92 81

bakk
guskupskontor

Flatebysenteret

&
Vãgliveien 25, Ytre Enebakk
TIf. 6492 43 54-6492 48 92
Mobil 030 36 127

•

lokal e bygg m ester

1911 Flateby

Marit Elm SørIi

•

Fotsoneterapi, aromaterapi, kinesiologi, oreakupunktur,
kraniosakrafterap kosiholdsveiiedning, magneffe!tterapi.
Diplom fra lnstitutt for Helhetsmedisin -Medlem avNFS

ENEBAKK

64 92 48 91
6999.09 ,00,,,,050te, F000 5. Kath,,0
For9. 09 ,nle,,o,kO nIWSShe S KlI,fl,d

Saig, service og montasje
innen

kjol, frys og aircondition

Postboks 9-1912 Enebakk
Mobil: 942 36224 - Persons. 967 22
Priv. 64 92 64 94
Stru,tjb,ti a &t.euvt cIA.
1312 ENEOAKK
Autorisert elektroentrepoericr
• Autorisert teIebflStIlatør kI T12
Alt i eIektriSke bnstaIlRstoner
•Orson- 09 lerialarrn, kjoleanlegg
POtS
VARER
"E0"GUI4STIG
TeIotx 64 92 62 20
64 92 63 00

Vi holder hi i Enebakk Molle
1914 Ytre Enebakk, tlf. 64 92 46 39
Mobil: 94232665-90884944

Malerarbeid
ifli)J

JL [

-

Alt i innramming
Rask levering

Tit 64 92 86 10
Maier & Tapetserer

Megler'n I Enebakk 'N
Vi har Iokalkunnskapen og kan hjelpe
bade kjeper og selger.
Bolig-, fritids- og nringseiendommer.
Ta uforpiiktende kontakt.

V,se

TRYTIE!ENDOMSMEGLING AS
,
,.o on,. o.,. 's
rJefivelen 55, 9914 0970 Enebakk. 7ff. 64 92 55 70
ell

—

Ludvigsen Kulde

1911 Flateby

41-

Varme, saniter, nybygg og rehabilitering
Utlele av lensepumper, vannsuger
og heytrykksspyling

I

UTSIKTS
RAMMEVERKSTED

Vaktho!d — alarmmottak,
alarn-isentral

1912 Enebakk

renhold
}&)

100100 ERIKSEN
EIENDOMSSERV10E
REVEFARET 31, 1914 YTRE ENEBAKK
Flateby Jern & Fargehandel
Maling, lapel, verktøy, skitter, spiker, kjøkkenart.
Vi kan ogsl gi gunslige tilbud
pi byggevarer, dorcr og vinduer.

(05
Stikk innom eller ring pa 64 92 8330
Vi holder lit ved Bjerkesenteret (LIVI)

Gystad

Durud Gãrd
1914 Ytre Enebakk
— Døgnservice TIf. 6492 4630
Mobil 030 04 997 - 030 38 565

Personsoker 09697 823
Postboks 70,1912 ENEBAKK

TIf. 6492 70 44

Rorleggerfirma
ERIK KJELGAARD

I QBYGG oc

v/Ole Anton

TLF. 64927900

ENEBAKKNATURTERAPI

0

ENEBAKK
VANN OG VARME

ENEBAKK VAKT
EYOSOGSERVICE

Naturterapeut

Rugvn. 4 B

Alt

Autorisert regnskapsførerselskap

Postboks 24, 1912 Enebakk
Telefon 64 92 63 03

Reparasjon, saig og montering.

-tagkunnskp gir tryggtlst

\'El)LIKEEIOLD AS

Val

Kjaf, frys, vask, oppvask, radio, TV,
antenner, paraboler og elmaterief.
stavsugerposer og nakkelfihflg.

1S14yTREENEBAKK-TLF 64924340

... din

Poatb. 32,

1

Per-Erik østlie a.s

SERVICE

GILs

Din lokale rør!egger

BYGG- OGTOMMEAMESTEA

&

<<Alt i bygningsarbeid>
Nybygg/tilbygg og rehabilitering.
Forhandspris.
o
Graven og Overas

TIf. 64 92 54 22/64 92 48 13
Mob. tlf. 942 07 423

SKOING AV HEST
&
KLAUVBESKJJIER!NG PA STORFE
liege Engerholnt
Asheirn
1912 Enebakk
Mobil: 90 12 52 50
leiemon: 64 92 73 05

Robert Wessel
Utfører alt innen maling,
tapetsering og gulviegging
Ta kontakt pa telefon 64 92 56 07
Mobil: 92 02 35 00
Lindeli— l9l4 Ytre Enebakk
GRAFISKE TJENESTER
Grafisk formgivning
Fotosats
Produksjon av trykksaker
odukt/RekJ.fotografering
Pr Digital bildebehandling
-/

F.M. FOTO & GRAFISK
1914 V. Enebakk - TIf. 6492 4758

ANNONSER I
KOIv1POSTEN
DEl SVARER SEG!

Lag
Enebakk
husflidslag
inviterer til mote
onsdag 5. mars 1997
kI. 1900
pa Enebakk Produkter
(Gjølstad, Finastasjonen i
Kirkebygden)
Tema: Finneinnvandringen
pa østlandet v/Ole Jerven
Kaffe - kaker - utlodning
Alle hjertelig velkommen!

Ten
trivsel
tenk
Enebakk!

KOMPOSTEN

Vâglia Vel

Enebakk husmorlags
5-ârsklubb

avholder ârsmøte
25. februar 1997 Id. 1930
pA Mjr undomsskole, A-arealet
Id
Nasjonalforeningens
f\

19

5-Arsklubben holder til pA Streifinn. Apningstiden er mandah til torsdag Id. 1000 - 1400.
Søknadsfnist for opptak til skoleAret 97/98 er. 1. mars.
Søknadsskjema fAs i daghigvareforretningene pA Flateby og i Kirkebygda eiier i 5-Arsklubben.
Ytterligere oppiysninger kan fAs ved henvendeise til styrer Liv Jorun Bakken, tif. 64 92 87 70.

J helselag, Enebakk
ENEBAKK
HISTORIELAG

Arsmøte avhoides torsdag 6. mars ki. 1900 pA KopAs (gamle
sykehjemmet).
Vanhige Arsmøtesaker. Saker som ønskes behandlet pA Arsmøtet
mA vre styret ihende innen 28. februar.

TREFF I FEBRUAR:
Enkel servering. Vel mØtt.
Styret.

Holmenkolidag
0
7 ,1,Barnas
Sondag 9. mars
For barn mellom 5 og 12 hr
Arrangementet vii bli holdt pA golfbanen i Ytre Enebakk med
parkenng $ Ytre Enebakk barneskole.
Start meliom Id. 1100 og 1300. Startnr. kr. 60,- fAs kjøpt ved
start. Hver deltaker fAr en hiten ryggsekk med noe oppi.
Tre løyper:
Harepus:
Ca. 300 meter
Bamse:
ca. 1200 meter
Elg:
Ca. 5 km
Ved snømangei bii arrangementet flyttet til Streifinn pA Flateby.

Slagforeningen i Enebakk
Slagrammede og pArørende ønskes hjerteiig velkommen til
mote isamfunnshuset pA Flateby (hue sal)
torsdag 13. mars Id. 1900.
Underhoidning, utlodning, kaffe og hyggeiig samvr.

Familiedag med ski 09 aking
Lørdag 1. mars kI. 1200 - 1400
MØt opp i dumpa meiiom Mari kirke og Vestby gArd. Ta med
unger, ski, alcebrett og godt humor.
Det bun saig av varmt drikke, pølser og sjokoiade. Vennligt parkér v/Mari kirke.
Hilsenfamimliedagskomiteen
Ytre Enebakk husmorlag

Frisk Luft
Frisk Luft inviterer nok en gang til hygge- og dansekveid pA
Kommunehuset. Vi koser oss tirsdag 18. februar 1997 fra ki.
1900 til Ca. U. 2200.
Pensjomster er spesielt invitert, men andre interesserte er ogsA
seivfØigelig hjerteiig velkomne.
Det vii bii servering og utiodning.
Hilsen Frisk Luft
Wan BrunstrØm

Flateby 04.02k1. 1030
Flateby samfunnshus

inviterer alie interesserte,
skogtravere og skogeiere
spesielt, til mote pA Enebakk
herredshus
torsdag 6. mars Id. 1900.

Kirkebygden 11. 02 Id. 1030
Herredshuset
Ytre Enebakk 25. 02. Id. 1030
Betel Ytre
Vel møtt til kosehige formiddager med mat, kaffe og
utiodning til aiie som han lyst
til komme - unge som eidre!

IV

Lysbildeforedrag
om
"Kulturminner i skog og
utmark" v/fylkesarkeoiog
Harald Jacobsen.
Skogbestyrer
Harald
Brekken vii forteile om flerbrukspianene for Enebakk
kommuneskoger.
Enkel
bevertning og kaffespleis.
Styret

ENEBAKK
SIS9OQFEL9E
Mote pA Enebakk herredshus
torsdag 10. april W. 1900.
Lysbildeforedrag
om
"Middelalder - Oslo" v/arkeohog Petter B. Molaug (heder
for utgravningskontoret for
Oslo, Norsk Institutt for
Kuiturminneforskning).
Foredraget biir fulgt opp med
omvisning i middeiaiderbyen
Oslo søndag 25. mai.
Enkel bevertning og kaffespleis. Veikommen!
Slyret

Enebakk kommune
Ordfører: Jorunn Buer Varaordfører: Kjell Dehli
Rádmann: Nils Schaug

Sentraladministrasjonen
Herredshuset
tif. 64 99 0100 - fax 64 92 7111
RAdmann Nils Schaug
Personalsjef: Bodil Merete Myrvold
Kommunep1anlegger/neringskonsuient:
Karl Elisabeth Morbech
MiijØvernrAdgiver:
Kani Elisabeth Morbech
EDB-konsuient: Jon Digranes
Fung. formannskapssekretr:
Lise Østnes
Avd. for skole/barnehage
Herredshuset
tif. 64 99 0170 — fax 64 92 73 08
Skoiesjef: Roan Pauisrud
Barnehagesjef: Roan Paulsrud
Leder PP-tjenesten: Geir Saanum

Psykiatrisk sykepleier: Birgit øiestad
Løvik, tif. 64 9244 60
Telefontid: Manid. - torsdag 08.00 - 09.00
Kontortid: Hver dag U. 08.00— 16.00
Tekniske avdelinger - Herredshuset
t1f. 64 99 01 20—fax649271 11
Bygningssjef: Stein Marsdal
Driftssjef: Sverre Netting
Landbruksavd. vlHerredshuset
tif. 64 99 02 20— fax 64 92 72 84
Skogbrukssjef: Asmund Jahn
Jordbrukssjef: Anders Lein
Enebakk kommuneskoger
tif. 64 92 56 29
1914 Ytre Enebakk
Skogsbestyrer: Harald Brekken

Kultur - Det Gamle Herredshuset
11f. 64 99 0190 — fax 64 92 65 88
Kuitursjef: Per Sandvik
Bibiioteksjef: Jytte Toft Nielsen
Komposten: Randi Bodin, 64 99 0195
Enebakk Foikebibliotek: 64 99 02 00

Enebakk Produkter A/S
tif.64927460— fax 6492733I,
Gjølstad
1912 Enebakk
Daglig Ieder: Karen Hagen

Sosialavdelingen - Herredshuset
tif. 64 99 01 40—fax649271 11
Sosialsjef Gunnar Totuand Olsen

Naringskoordinator:
Lena J. Mjerskaug
11f. 64 92 64 95/944 74 132

Enebakk legesenter
tif. 64 92 63 60— fax 64 92 70 20

Renovasjon

Ytre Enebakk Helsestasjon: 64 9240 32
Kommunelege I/heisesjef: Torgeir Landvik
Daglig ieder Enebakk legesenter:
Yngvar Braathen
Ledende hehsesØster: Sisseh Gundersen
Pieie- og omsorgssjef: Fredrik Lied
Ergoterapeut: Ingjerd Olimb Andersson, tuf.
64924460

Postboks 38
2007 Kjeller
tif.63 841220—fax 63 84 07 36
Adm. dir.: Erik Steensrud

ROAF

